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Во согласност со член 149 од Законот за високото образование („Службен весник“, бр. 82/2018), 
член 346 од Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол 
Павле“ Охрид, член 13 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на втор циклус студии на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 
Апостол Павле“ Охрид, Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за бројот на 
студентите за запишување во прва година - втор циклус на јавните високообразовни установи 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, 
Универзитетот во Тетово, Универзитет „Гоце Делчев” Штип, Универзитетот за информатички науки 
и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза” – Скопје во учебната 
2021/2022  година, бр. 40-5419/1 од 18.05.2021 година („Службен весник” бр. 112/2021), Одлуки на 
Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ 
Охрид, бр. 02-258/3 од 26.03.2021 година и бр. 02-417/3 од 17.06.2021 година, Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид објавува 
 

К О Н К У Р С 
за запишување на студенти на втор циклус студии  

на студиските програми на единиците  
на Универзитетот за информатички науки и технологии  

„Свети Апостол Павле“ Охрид во учебната 2021/2022 година 

 
I. Број на студенти 

На студиските програми од втор циклус студии на единиците на Универзитетот за информатички 
науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид во прва година во учебната 2021/2022 година, ќе 

се запишат следниов број студенти:  
 

УИНТ  
„Свети Апостол 

Павле“   
Охрид 

Број на 
студенти 

Износ на 
кофинансирање по 

семестар (ЕУР) 

Времетраење на 
студиите 

Број на кредити 
со кои се 
стекнува 

студентот по 
завршување на 

студиите 

ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ 

Студиска програма по 
ИНФОРМАТИЧКИ 
НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

30 
600 евра по семестар 

(во денари) 

една година 
(2 семестри) 

 
60 ЕКТС 

Студиска програма по 
ИНФОРМАТИЧКИ 
НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

25 
400 евра по семестар 

(во денари) 
две години 

(4 семестри) 

 
60 ЕКТС 

 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ,  
МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА 

Студиска програма по 
ИНФОРМАТИЧКА И 
МРЕЖНА 
БЕЗБЕДНОСТ, 
ПРИВАТНОСТ И 
ЗАШТИТА НА 
ПОДАТОЦИ 

20 
400 евра по семестар 

(во денари) 
две години 

(4 семестри) 
120 ЕКТС 

 
Студиските програми на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол 
Павле“ Охрид (во понатамошниот текст: Универзитетот „Свети Апостол Павле“ Охрид) во целост 
се изведуваат на англиски јазик. 
 



Школарината за студирање на втор циклус студии е целосно на товар на студентот. 
За одбрана на магистерскиот труд студентите плаќаат износ од 300 евра во денарска 
противвредност, најдоцна 30 (триесет) дена пред одбраната.  
Другите надоместоци кои студентите ги плаќаат во текот на студирањето се во согласност со 
одлуката за усвојување на Ценовник за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за 
образование и административни услуги на Универзитетот за информатички науки и технологии 
„Свети Апостол Павле“ Охрид. 
 
На кандидатите кои покажале исклучителни резултати во текот на првиот циклус 
студии и демонстрирале способност за научно-истражувачка работа, ќе им бидат 
покриени трошоците за студирање (износот за кофинансирање по семестар и износот за одбрана 
на магистерскиот труд), по одлука на надлежен орган на Универзитетот, согласно одредбите од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 
студии на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид.  

 
II. Услови за запишување 

На студиските програми можат да се запишат кандидати кои имаат завршено соодветни или 
сродни прв циклус на студии според претходните студиски програми и планови и кандидати кои 
имаат завршено соодветни или сродни прв циклус студии според ЕКТС. 
 
Право на конкурирање на студиските програми по Информатички науки и технологии 
(едногодишни и двегодишни втор циклус студии)  имаат кандидатите што ги исполнуваат следниве 
општи услови: 
 

• имаат завршено соодветен прв циклус на студии според претходните студиски програми и 
планови или имаат завршено соодветен прв циклус студии според ЕКТС во траење од 4 
(четири) години, односни стекнати минимум 240 кредити и исполнуваат други услови 
предвидени со студиската програма за организирање втор циклус студии на 
Универзитетот. 

 
Право на конкурирање на студиската програми по Информатичка и мрежна безбедност, 
приватност и заштита на податоци имаат кандидатите што ги исполнуваат следниве општи услови: 
 

• имаат завршено соодветен прв циклус на студии според претходните студиски програми и 
планови или имаат завршено соодветен прв циклус студии според ЕКТС во траење од 
најмалку 3 (три) години, односно стекнати минимум 180 кредити и исполнуваат други 
услови предвидени со студиската програма за организирање втор циклус студии на 
Универзитетот. 

 



 
III. Документи за пријавување 

 
Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, од денот на објавување на 
конкурсот, заклучно  до ден 25.8.2021 година, со испраќање пријава и документација на 
електронска пошта (e-mail) на следната електронска адреса upisi@uist.edu.mk 
 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите наведуваат „Пријава за запишување 
на втор циклус студии на кандидатот (име и презиме)“ 
 
Кандидатите кои поради технички или друг вид проблем не можат да ја испратат пријавата по 
електронски пат, може да се обратат во Одделението за студентски прашања и ЕКТС на 
Универзитетот, на следниве е-маил адреса elena.naumova@uist.edu.mk / 
jasmina.andonoska@uist.edu.mk или на телефонскиот број 046/511-000/локал 112 или 
Координатор на втор циклус студии на следнава е-маил адреса 
aleksandar.karadimece@uist.edu.mk.  
 
Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следните 
документи за пријавување и запишување 

1. Пријава за запишување запишување (образец кој ќе биде достапен на веб страната на 
Универзитетот www.uist.edu.mk, и кој кандидатите за упис ќе треба да го преземат, да го 
пополнат и да го достават во скенирана форма);  
2. Диплома за завршен прв циклус студии во оригинал или копија заверена на нотар 

(кандидатите кои завршиле во странство, потребно е да достават решение за 
признавање на странската диплома од Министерството за образование и наука); 

3. Уверение за положени испити со оценки и кредити, во оригинал или копија заверена кај 
нотар (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат еквиваленција на оценките); 

4. Уверение за државјанство, оригинал или фотокопија заверена кај нотар; 
5. Кратка биографија (CV); 
6. Доказ за познавање на странски јазик - англиски јазик, во оригинал или фотокопија 

заверена кај нотар (Напомена: наставата се изведува исклучиво на англиски јазик); 
7. Препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);  
8. Список на стручни или научни трудови, примерок од нив (доколку кандидатите имаат);  
9. Документи за евентуални награди, признанија и други документи; 
10. Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на 

студентот, со минимален износ од 150,00 денари. 
 

➢ Покрај аплицирањето по електронски пат, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба 
да ги достават оригиналите документи согласно роковите за пријавување 
дадени во табелата во точка IV.  

 
 

IV. Рокови за пријавување 
 

Пријавување на кандидатите со 
оригинални документи 

1 Септември – 
8 Октомври 2021 

Запишување на кандидатите 12 - 20 Октомври 2021 

 
Постапката за запишување на кандидатите на втор циклус студии ја спроведува Универзитетската 
конкурсна комисија. Рангирањето на кандидатите го врши комисијата и ранг-листата се објавува 
на огласната табла на Универзитетот, како и на веб–страницата на Универзитетот. Кандидатот го 
остварил правото на запишување доколку се наоѓаат на ранг-листата до бројот што е предвиден 
со конкурсот за запишување. Кандидатот којшто го остварил правото на запишување, а во 
предвидениот рок нема да го изврши запишувањето го губи правото и наместо него правото на 
запишување го стекнува наредниот кандидат од ранг-листата. Студентот со Универзитетот 
склучува договор за студирање, со кој поблиску се утврдуваат нивните меѓусебни права и обврски. 

mailto:upisi@uist.ede.mk
mailto:elena.naumova@uist.edu.mk
mailto:%20jasmina.andonoska@uist.edum.mk
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Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски 
програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, 
заинтересираните кандидати може да ги добијат во Одделението за студентски прашања и ЕКТС и 
кај Координаторот за втор циклус студии.  
 

Kонкурсот e објавен на официјалната веб страна на 
 Универзитетот за информатички науки и технологии  

“Св. Апостол Павле” Охрид 
www.uist.edu.mk 

 


